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Ανακοίνωση Νο 5 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑΣ 22/04/2019 

 

Συναδέλφισσες  συνάδελφοι, 

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας τη Δευτέρα 

22/4/2019 δεν υπήρξε καμμία απολύτως εξέλιξη στο εκκρεμές θέμα της παύσης των 

παράνομων περικοπών στις συντάξεις μας, παρ΄ ότι ο Σύλλογός μας είχε αποστείλει 

επιστολή (16/4/2019) στους δύο Γενικούς Συμβούλους (κ.κ. Ν. Σκορίνη &   Δ. Σιδέρη) 

να θέσουν εκ νέου το παραπάνω θέμα στην ημερήσια διάταξη του Γ.Σ. προς συζήτηση 

και λήψη απόφασης.  

Με αφορμή τα παραπάνω και τη νέα θετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

(517/17.4.2019) που αφορά στη δικαίωση (91) ενενήντα ενός συναδέλφων συνταξιούχων, 

ο Σ.Υ.Τ.Ε. του οποίου ο Πρόεδρος συμμετέχει ως μέλος του Γ.Σ., κυκλοφόρησε 

ανακοίνωση (ΣΥΤΕ Νο2/23.4.2019) στην οποία εκτός των άλλων αναφέρει: 

 

 

 

 

 

«………… Καλούμε τη Διοίκηση να προχωρήσει άμεσα στην καταβολή των δώρων, στην 
παύση των αντισυνταγματικών κρατήσεων στις συντάξεις και στην καταβολή των 
αντίστοιχων αναδρομικών και να σταματήσει να ταλαιπωρεί άδικα τους συνταξιούχους μας 
και να επιβαρύνει οικονομικά την Τράπεζα. Καλούμε επίσης για άλλη μια φορά τους 
Συμβούλους κ.κ. Γ. Σκορίνη και Δ. Σιδέρη όπως προβούν στις κατάλληλες ενέργειες για 
να επαναφέρουν το θέμα στο Γενικό Συμβούλιο. Άλλωστε θα ήταν παράδοξο τη στιγμή 
που είχαν ζητήσει εξωθεσμικά τη διευθέτηση του θέματος στο παρελθόν, δηλαδή 
προτού προηγηθεί απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης, να μην το κάνουν τώρα 
που έχει ακολουθηθεί η θεσμική οδός.  Η ευθύνη πλέον βαραίνει τα μέλη του 
Γενικού Συμβουλίου η πλειοψηφία των οποίων (οκτώ από τους δώδεκα) έχουν 
διοριστεί από την παρούσα κυβέρνηση. 
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Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε η απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου σύμφωνα με την οποία τα καθήκοντα 
του Επιτρόπου στην Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί στο εξής ο κ. Γεώργιος Μανωλάς, 
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Καλλία. 
Ο παραπάνω διορισμός έρχεται αμέσως μετά την συνεδρίαση της 29/3/2019 κατά την 
οποία η τέως Επίτροπος του κράτους τοποθετήθηκε με απαράδεκτο εξωθεσμικό τρόπο σε 
σχέση με το ασφαλιστικό πλαίσιο της Τράπεζας, ο οποίος καταγγέλθηκε με την κοινή 
ανακοίνωση των Συλλόγων του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ της 2/4/2019. Η τέως Επίτροπος 
μάλιστα αξίωσε να καταγραφεί η θέση της στα πρακτικά της συνεδρίασης παρότι δεν είναι 
μέλος του Γενικού Συμβουλίου και το θέμα ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων της, με 
αποτέλεσμα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση να γίνει παρέμβαση του Προέδρου του 
ΣΥΤΕ για να αποκατασταθεί η νομιμότητα στην τήρηση των πρακτικών.» 

 

Είναι πλέον σαφές ότι η θετική λύση του θέματός μας έγκειται στην 

πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των Γενικών Συμβούλων, που έχουν 

τοποθετηθεί από την κυβέρνηση να θέσουν το αίτημά μας στο επόμενο Γενικό 

Συμβούλιο, τώρα μάλιστα που και ο νέος κυβερνητικός επίτροπος τυγχάνει της 

απολύτου εμπιστοσύνης του αρμοδίου Υπουργού Οικονομικών. Άλλωστε δεν θα 

είναι η πρώτη φορά που το τελευταίο διάστημα θα υπάρξει απόφαση Γενικού 

Συμβουλίου κατά πλειοψηφία.  

Όλα τα υπόλοιπα είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις» προκειμένου να μη 

υπάρξει λύση του θέματός μας.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 


